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På nätet finns en rad program där man kan 
testa sitt klimatavtryck. Jag prövade ett av 
dessa och fick till svar att med mitt levnads-

sätt behövs 2,4 jordklot. Det är så man uttrycker 
sig. Mitt värde är rätt bra vad jag förstår, jämfört 
med genomsnittssvenskens. Just nu har jag ingen 
bil och det spelar naturligtvis in. Men jag bor 
rymligt i eget hus med vattenburen elvärme och 
jag har tillgång till ett fritidshus. Inget av detta bör 
man ha om man ska leva klimatsmart. Jag äter 
inte kött och jag konsumerar väldigt lite av det 
mesta som andra människor unnar sig. Med tanke 
på hur jag lever idag så känns det som om jag 
ska förbättra mitt klimatavtryck är flytt till den lilla 
smala enrummaren enda möjligheten till att få ett 
bättre värde när det gäller mitt klimatavtryck. Det 
känns lite jobbigt att tänka på.

Från jordens fattigaste fattiga till den som är 
absolut rikast av de rika är det ett gigantiskt 
avstånd. Oöverblickbart. Varje del av klotet 

har sina livsbetingelser och möjligheter. Alla län-
der har sina lagar och förordningar och styrs av 
respektive lands nedärvda livsstil och av dem som 
har makten och kontrollerar landets tillgångar. Det 
finns i nuläget ingen konsensus mellan jordens 
länder hur komma tillrätta med hur vi förstört vårt 
gemensamma klot och klimat. Det är få människor 

som är beredda att göra vittgående förändringar i 
sitt sätt att leva.

På TV visades just ett reportage om en ung 
man som bestämt sig för att göra vad han 
kan för klotets överlevnad. Han bor enkelt 

i en husbil tillsammans med en liten hund. Han 
väljer bort att skaffa barn och vill därför sterilisera 
sig. Han lever till största delen av det som kasse-
ras av andra. 

Minns att jag för mycket länge sedan läste 
en bok som jag tror var av Leon Uris, jag 
minns inte exakta titeln men den hand-

lade om en dystopisk framtid där den enskilda 
människan var totalt kuvad och inte fick bestäm-
ma någonting om sitt liv.

Undrar hur det kommer att se ut om alla ska 
slåss om det som lämnas i sopcontainrar-
na av butiker, restauranger och storkök? 

Vilken sorts bostad får man ha?  Vad ska man 
tillåtas spendera sina medel på? Hur kommer det 
klimatsmarta att påverka samhällets totala eko-
nomi? Vilka branscher ska tvingas stänga ner? 
Får man över huvud taget ge sig ut att resa? Vad 
ska folk arbeta med? Kort sagt vilka hjul ska sluta 
rulla? Hur många barn får man skaffa sig? Hur 
länge kommer man att tillåtas leva?
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